
 ELIMINERA VATTNET • SPARA TID OCH PENGAR • MÅNGSIDIGHETEN DU BEHÖVER

Samma precision och mångsidighet som vid våtsågning. Utan vatten. 
iQTS244-BR0818-SWEDISH SV 

iQTS244-BR0218



• Kraftfullt vakuum
•  Dammutsugningen startar

automatiskt
•  Cyklontekniken fångar enligt tester

upp över 99,5 % av dammet

Vakuumsystem

• Trestegsfiltrering
• Quick-Spin®-filter för enkel rengöring
• iQ Dura Bond-filter

Filtersystem

Dammuppsamling 

• Töm dammbehållaren en gång om dagen
• Enkel rengöring och återvinning

Världens första kakelsåg för torrsågning med inbyggd dammkontroll

Inget vatten. Inget slam. Inga problem.
iQTS244™ är en 254 mm proffssåg för torrsågning av kakel, konstruerad för att eliminera 
problem med våtsågning, spara tid och förbättra lönsamheten vid kakelarbete.

Med det här innovativa verktyget, med helt inbyggd dammuppsamling, kan du såga kakel 
både inom- och utomhus utan vatten eller damm.

888-274-7744

*Patentsökt

** Stativet säljs separat

Det här verktyget är 
konstruerat för effektivitet 
och inte bara sågning. 
•  Ställ upp sågen i små

utrymmen
• Enkel att transportera
• Ingen vattentillförsel krävs

Portabilitet som ingen 
annan kakelsåg



iQTS244™ Tillbehör

HÅRDMATERIALBLAD

KOMBINATIONSSKÄRBLAD

Världens första kakelsåg för torrsågning med inbyggd dammkontroll Bladet blir inte varmt
Hur skär den utan vatten?

Q-Drive™-klingan med Cool Cut-teknik.

Under alla år av erfarenhet och testning har vi 
finslipat vår egenutvecklade klinga med ett perfekt 
förhållande mellan diamanter och metallpulver. Vår 
Cool Cut-teknik, i kombination med det inbyggda 
vakuumsystemet på iQTS244™, håller bladet svalt 
under sågning. 

Vakuumet avlägsnar också partiklar från sågningen 
så att klingan inte skär i samma material, vilket 
minskar friktionen och värmeutvecklingen.

• Bladet blir inte varmt 

• Ingen deformering eller drift

• Skärprecisionen är samma som vid våtsågning

iqpowertools.com

Portabilitet som ingen 
annan kakelsåg

•   Konverterar enkelt din iQTS244 till en 
dammutsug

•   Kraftig slang och munstycken konstruerade 
för att klara många års arbete på olika 
byggplatser

•  Håller arbetsområdet rent och snyggt

•   Bekvämt, eliminerar behovet av ett separat 
dammutsug på arbetsplatsen

GERINGFÄSTE

UTFÄLLBART BORD

SLANGSATS FÖR VAKUUMPORT

•   Skär stora, keramiska kakelplattor på mer än 
1200 mm

•   Kraftigt PVC-bord med slät skäryta

•   Synkroniserad mätskala på båda ändar av bordet 
för enkel uppspänning och noggranna skär

•   Gör torrsågning av kakel med iQTS244 
mångsidigare

•  600 mm geringssnittslängd

•  Geringskärning i upp till 19 mm material

•  22,5° och 45° snedkantning

•  iQ snabbklämmor för enkel uppsättning



iqpowertools.com  •  888-274-7744
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ÄR DU REDO ATT GE UPP VATTNET?

En banbrytande innovation i kakelbranschen. 

Specifikationer

SKÄRDJUP: 25 mm 
PARALLELLSKÄRKAPACITET: 600 mm
DIAGONALSKÄRKAPACITET: 450 mm
SPÄNNING: 230 V
SAMMANLAGD SYSTEMSPÄNNING:  2 kW
SÅGMOTOREFFEKT:  1,4 kW
VAKUUMMOTOREFFEKT:  0,6 kW
VAKUUM: 44 dm^3/s
SÅGVIKT: 42 kg
SÅGENS DIMENSIONER: 864 x 685 x 711 mm
BLADSTORLEK: Q-Drive 254 mm klinga
FILTERTYP: iQ Dura Bond-patron
DAMMKAPACITET:  5 kg eller över 150 m av  

skärmaterial 10 mm tjocklek

Förut krävdes vatten för att såga i kakel, men det är omständigt att 
hantera och orsakar problem som kostar pengar:

• Med vattensågning blir förberedelsetiden längre

• Hitta en vattenkälla, hinkar och stänkskydd

• Med vatten blir det mycket spill som måste hanteras

• Vatten förhindrar sågning på många platser 

• Slam och smutsvatten som måste tas om hand

Torrsågning förändrar sågningsarbetet och gör  
verksamheten lönsammare:

•  Inga slangar, hinkar eller presenningar krävs innan 
arbetet kan påbörjas

• Såga direkt på arbetsområdet, oavsett storlek

• Användaren håller sig torr, inget stänk, inget spill

• Kaklet hålls torrt, lägg plattorna direkt 

• Inget slam eller smutsvatten som behöver tas om hand 

Torrsågning: En revolutionDet är jobbigt att såga med vatten


